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podzim – zima 2012–13: 22 Dámský pletený kabátek s kapucí 
 
Návrh: Manuela Seitter 
 
Pro vel. 36 – 40 = údaje před závorkou, pro vel. 42/44 = údaje v závorce.  
Pokud je uvedený pouze jeden údaj, platí pro obě velikosti. 
 
Materiál: Big Ball značky Schoeller + Stahl 
100% polyakryl, délka návinu = ca. 180 m / 200 g 
barva 32 petrol 1000 (1200) g 
 
Jehlice: jehlice č. 10 značky Schoeller + Stahl 
 
Základní vzor 1: (vzorek práce 8 ok a 18 řad = 10 x 10 cm) 
Vroubek (= líc i rub hladce) na jehlicích č. 10. 
 
Základní vzor 2: (vzorek práce 9,5 ok a 13 řad = 10 x 10 cm) 
Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 10. Jsou zakresleny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme 
oka tak, jak se jeví. 
1. – 32. řadu stále opakujeme. 
Krajová oka na lemech pleteme jako uzlíčková. 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Na pravém okraji práce: krajové oko, 1 hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout. 
Na levém okraji práce: 2 oka hladce splést, krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 42 (50) ok a pleteme základním vzorem 1. Po 18 cm od začátku pokračujeme dále 
základním vzorem 2, přičemž v 1. řadě přidáme rovnoměrně z příčné nitě 8 ok = 50 (58) ok a oka 
rozdělíme následovně: krajové oko, 0 (4) ok rubový žerzej, začínáme oky před opakováním vzoru, 
5 x opakování vzoru, končíme oky za opakováním vzoru, 0 (4) ok rubový žerzej, krajové oko. Po 73 cm 
od začátku oka podle vzoru uzavřeme. 
 
Levý přední díl: 
Začneme na 27 (31) ok a pleteme základním vzorem 1. Po 18 cm od začátku pokračujeme dále 
základním vzorem 2, přičemž v 1. řadě přidáme rovnoměrně z příčné nitě 4 oka = 31 (35) ok a oka 
rozdělíme následovně: krajové oko, 0 (4) ok rubový žerzej, začínáme oky před opakováním vzoru, 
2 x opakování vzoru, končíme oky za opakováním vzoru, 5 ok vroubek (= lemy), krajové oko.  
Po 58 cm od začátku posledních 6 ok odložíme (= 5 ok vroubek + krajové oko) a začneme s ujímáním 
pro V výstřih = na levém okraji práce ujímáme zdůrazněně v každé 2. řadě 8 x 1 oko. 
Po 73 cm od začátku zbylých 17 (21) ok náramenice podle vzoru uzavřeme. 
 
Pravý přední díl: 
Začneme na 27 (31) ok a pleteme základním vzorem 1. Po 18 cm od začátku pokračujeme dále 
základním vzorem 2, přičemž v 1. řadě přidáme rovnoměrně z příčné nitě 4 oka = 31 (35) ok a oka 
rozdělíme následovně: krajové oko, 5 ok vroubek (= lemy), začínáme oky před opakováním vzoru, 
2 x opakování vzoru, končíme oky za opakováním vzoru, 0 (4) ok rubový žerzej, krajové oko.  
Po 58 cm od začátku prvních 6 ok odložíme (= 5 ok vroubek + krajové oko) a začneme s ujímáním pro 
V výstřih = na pravém okraji práce ujímáme zdůrazněně v každé 2. řadě 8 x 1 oko. 
Po 73 cm od začátku zbylých 17 (21) ok náramenice podle vzoru uzavřeme. 
 
Rukáv: 
Začneme na 26 (30) ok a pleteme základním vzorem 1. Po 18 cm od začátku pokračujeme základním 
vzorem 2 a 1. a poslední oko zdvojíme =28 (32) ok a rozdělíme je následovně: krajové oko, 1(3) oka 
rubový žerzej, začneme oky před opakováním voru, 2 x opakování vzoru, končíme oky za opakováním 
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vzoru, 1(3) ok rubový žerzej, krajové oko. Pro postranní tvarování přidáváme v 5. řadě od základního 
vzoru 2 oboustranně 1 oko a dále pak v každé 6. řadě ještě oboustranně 6 (5) x 1 oko. Přidaná oka 
pleteme rubovým žerzejem = 42 (44) ok. Po 52 (47) cm od začátku oka podle vzoru uzavřeme. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout, sešijeme ramenní švy. Odložených 6 ok 
lemu pravého předního dílu nabereme na jehlice a pleteme základním vzorem 1. Pro oboustranné 
tvarování přidáváme oboustranně v každé 2. řadě 8 x 1 oko = 22 ok. Oka po 15 cm od začátku zkosení 
v lícové řadě odložíme. Pak nabereme odložených 6 ok lemu levého předního dílu a pleteme 
základním vzorem 1. Pro oboustranné tvarování přidáváme oboustranně v každé 2. řadě 8 x 1 oko = 22 
ok. Oka po 15 cm od začátku zkosení v rubové řadě odložíme. Pak nabereme oka pro kapuci 
následovně: nabereme odložených 22 ok pravého lemu, přidáme 20 ok nabraných ze zadního výstřihu 
a 22 odložených ok levého lemu = 64 ok a pleteme základním vzorem 1 40 řad a pak oka uzavřeme. 
Našijeme lemy na okraje výstřihu předních dílů. Kapuci přeložíme na polovinu a v horním okraji sešijeme. 
Vsadíme rukávy, sešijeme postranní a rukávové švy. 
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